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Riadenie rozhodcov v Slovenskom zväze orientačných športov (SZOŠ) 
 
 

1. Funkcionárov pretekov s kvalifikáciou rozhodcu SZOŠ riadi komisia rozhodcov, volená 
delegátmi Konferencie SZOŠ. 

 
2. Komisia rozhodcov plní nasledujúce úlohy: 

- eviduje aktuálny zoznam rozhodcov SZOŠ s platnou kvalifikáciou,  
- organizuje školenia R2,  
- metodicky zabezpečuje školenia R3,  
-  potvrdzuje získanie a predĺženie kvalifikácie R2, R3,  
-  spolupracuje pri organizovaní seminárov rozhodcov a usporiadateľov pretekov,  
-  udeľuje kvalifikáciu R1,  
-  znižuje alebo odoberá kvalifikácie R1, R2, R3.  
 

3. Kvalifikačné triedy rozhodcov: 
-  rozhodca 1. triedy (R1),  
-  rozhodca 2. triedy (R2),  
-  rozhodca 3. triedy (R3). 
 

4. Požiadavky na kvalifikačné triedy rozhodcov na súťažiach SZOŠ:  
 

Rozhodcovské funkcie a predpísané rozhodcovské triedy na jednotlivých úrovniach pretekov.  
 

 
Funkcia/ úroveň 
pretekov 

 
Majstrovstvá 
Slovenska 
 

 
Slovenský rebríček 
 

 
Oblastný rebríček 
alebo okresná úroveň 

Riaditeľ R2 R2 R3 

Hlavný rozhodca              R1                      R1 R3 

Autor tratí R2 
 

R2 R3 

Cieľový rozhodca 
(vedúci 
časomerač) 

R2 R3 žiadna 

Štartový rozhodca 
(vedúci štartu) 

R2 R3 žiadna 

 

- Jednotlivé sekcie (OB, OC, LOB,PO) budú pri schvaľovaní rozpisov majstrovstiev Slovenska 
a pretekov Slovenského rebríčka vyžadovať, aby pozícia hlavného rozhodcu bola obsadená 
rozhodcom s platnou triedou R1. 

 
- Rozhodcovské triedy na všetkých ostatných funkciách chápe Komisia rozhodcov SZOŠ ako 

odporúčané. 
 

- Pre započítanie rozhodcovskej praxe je potrebné zaevidovať (nastaviť) rozhodcov  
v Informačnom a prihlasovacom systéme(IPS) SZOŠ a tiež v IPS zverejniť protokol 
z pretekov. 
 

- Pri započítavaní rozhodcovskej praxe bude Komisia rozhodcov SZOŠ vychádzať z vyššie 
uvedenej tabuľky. Príklad: za funkciu riaditeľa pretekov na Slovenskom rebríčku bude 
započítaná prax v triede R2 bez ohľadu na to, akú rozhodcovskú triedu  má osoba, ktorá túto 
funkciu vykonávala. 
 

 
5. Podmienky pre získanie a predĺženie kvalifikácie definuje smernica „Rozhodcovské triedy 

v Slovenskom zväze orientačných športov“. 
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6. Ďalšie ustanovenia: 

6.1.  Držiteľ kvalifikácie R1 je povinný na výzvu príslušnej odvetvovej sekcie  
         vyjadriť sa k priebehu súťaže na ktorej sa zúčastnil.   
6.2. V prípade závažného alebo opakovaného neplnenia si povinností hlavného  

 rozhodcu alebo autora tratí môže príslušná sekcia navrhnúť kvalifikačnú triedu  
 znížiť alebo odobrať. 

 
 
 
 

7. Školenia rozhodcov SZOŠ: 
7.1.  Školenie R3 usporadúva poverený rozhodca s kvalifikáciou R1 a rozhodcovia R2.   
7.2.  Školenie R3 metodicky zabezpečuje komisia rozhodcov.  
        Po skončení školenia je usporiadateľ povinný spracovať protokol o priebehu  
        školenia spolu so zoznamom vyškolených rozhodcov, ktorý predloží komisii  
        rozhodcov. 
7.3.  Školenie R2 usporadúva poverená skupina rozhodcov s kvalifikáciou R1.   
7.4.  Školenie R2 metodicky zabezpečuje komisia rozhodcov.  
         Preskúšanie absolventov vykonáva komisia rozhodcov. 

  
8. Výnimky  

8.1.  Komisia rozhodcov môže výnimočne udeliť kvalifikáciu R3 bez  
         absolvovania školenia žiadateľom, ktorí spĺňajú ostatné podmienky pre jej            
         získanie a majú dostatočnú usporiadateľskú prax. 
8. 2.  Príslušná odvetvová sekcia môže výnimočne schváliť do funkcie hlavného  
          rozhodcu alebo autora tratí osobu, ktorá nemá potrebnú kvalifikáciu podľa  
          tejto smernice. 

 
9. Záverečné ustanovenie: 

Tento systém riadenia rozhodcov je platný od  1. 11. 2018. 
 
 
Vypracoval: Marian Kazík, február 2013, aktualizácia september 2018 
  
Schválil a: Komisia rozhodcov SZOŠ, september 2018 


